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 ،   هيكمان ميلز عائالت

إلنجاح هذا العام الدراسي    مودعمك  مالدؤوب والتزامك  معلى عملكهيكمان ميلز   طالب وموظفين وأولياء األمور في  م شكًرا لك
 في خطاهم ثابرو ميلز  هيكمان طالبت ولكن لقد كان عاًما مليئًا بالتحديا غير المسبوق. 

 
يتعلمون س نحن نتطلع إلى االنتقال إلى المرحلة التالية من خطة العودة إلى التعلم مع تعليمات قوية ألولئك الذين  في المدرسة 

جميع  ل يامنا بذلك ، فإن األمان والصحةلتعلم االفتراضي لبقية العام الدراسي .. وأثناء قشخصيًا وأولئك الذين سيواصلون ا
ستجد في هذا المستند ممارسات السالمة وبروتوكوالت التنظيف وجداول  . لدينا الطالب والموظفين ال تزال أولوية قصوى

التعليمية للحالة الصحية الصفرا التعلم المختلط والخطط  
 

استمرار االنخفاض في عدد حاالت الكورونا في   درة على العودة إلى التعلم الشخصي على مجموعة من العوامل ؛ تعتمد الق 
ي والحصول على التطعيمات للموظفيمنطقة مدينة كانساس سيت  

 
ي ال إلى الحالة الصفراء هو كما يلالجدول الزمني لالنتق   

مارس  ١٢يستمر التعلم عن بعد حتى يوم الجمعة    
مارس  ٨االثنين    

 المبانيسيداومون في موظفو إدارة هيكمان ميلز  
مارس  ١٥االثنين    

أيام / أسبوع  ٤المباني سيداومون في الثاني إلى الصف التحضيري الصف من طالب الجميع    
ط  مختل المباني وفقًا لجدول زمني سيداومون في طالب بورك وكريتنتون  جميع   

المباني وفقًا لجدول زمني مختلط  أو الثالث الثانوي سيداومون في طالب السينيور    
مارس  ٢٢االثنين    

زمني مختلط المباني في جدول   سيداومون فيالثامن  إلى الصف الصف الثالث من طالب الجميع    
أبريل  ٥االثنين    

مختلطالالمباني وفقًا للجدول   سيداومون في  ى الثاني عشر من التاسع إلالصف من طالب الجميع    
 شكًرا لك على دعمك المستمر لطالب هيكمان ميلز 
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 الحالة الحمراء 
 .سيتي إلى ارتفاع الحاالت يوميًا و / أو حدوث تفشي محلي داخل مجتمعنا الحالية لمدينة كانساس الكورونا في المكان الذي تشير فيه بيانات 

 طريقة التعلم 
قد يُسمح لبعض الطالب الذين   - مالحظة    زووم برنامج  يتلقى الطالب تعليمات التعلم عن بعد أثناء وجودهم في المنزل ويمكنهم توقع تعليمات مباشرة من المعلمين من خالل  -التعلم عن بعد   

 .قون خدمات خاصة في المباني المدرسية للحصول على تعليمات متخصصةيتل
 وسائل النقل 

 :سيتم توفير وسائل النقل فقط إلى 
  التوصيل الى المدرسةقد يحتاجون إلى  و الطالب الذين يتلقون خدمات خاصة ● 

 المدرسةو / أو برامج خارج  (MSHSAA تنسيق مع إرشاداتالذين لديهم إذن الوالدين للمشاركة في األنشطة الالمنهجية )بال عداديطالب اال ● 

  يجب ارتداء األقنعة في الحافلة وسيتم تطبيق المقاعد المخصصة للمسافة االجتماعية.  ● 

 خدمة الطعام 
 .مدارس المنطقةفي مواقع محددة في جميع أنحاء يمكن للعائالت التقاط وجبات الطعام  

 الطاقم 
 الحالة الحمراءالمنطقة في وضع مدارس األساسيون الذين تم تحديدهم باإلبالغ ، وفقًا للتعليمات ، عندما تكون   طاقميوم الطقس العاصف ، سيقوم التماًما مثل خطة ●    

 .اس هيكمان ميلزمدر وخدمة طالب وعائالت دارسلتوفير الخدمات الحيوية الضرورية لعمل الم 
 :الحصر ما يليعلى سبيل المثال ال  مطاقيشمل ال ● 

 o المباني واالراضي 

 o خدمات التغذية 

o   موظفي الحراسة 

 oموظفو المكتب المركزي 

o مبنى االدارة 
 .في تنفيذ الممارسات الوقائية دارسالم قد يُمنح هؤالء الموظفون الذين يقدمون تقارير أثناء "الحالة الحمراء" جدول عمل بديل للمساعدة في أفضل الجهود المعقولة التي تبذلها ● 

ا لم يوافق عليهم الذين قد يعملون من المنزل االستمرار في تسجيل الدخول والخروج من خالل نظام ساعة الوقت ويجب أال يعملوا أكثر من ساعاتهم المقررة م  دون استثناءيجب على الموظفين   ● 

 .المشرف المباشر مسبقًا
 .يقدمون تقارير إلى موقع عملهم خالل حالة األحمر باتباع أي إرشادات / توقعات السالمة المعمول بهاسيستمر الموظفون الذين  ● 

 .سيقوم الموظفون التعليميون المعتمدون بواجباتهم وفقًا لخطة التعلم عن بعد على النحو المنصوص عليه في قسم المناهج والتعليم ● 

  
  

 .التعلم عن بعد ، سيتم توفير أوقات مجدولة للموظفين للقدوم إلى المبنى لجمع األشياء التي سيحتاجونها في منزلهم للتعليم عن بعدوبدء  الحالة الحمراء  قبل بدء -
 

المبنى الستبدال العناصر من مساحة   عندما يُعتبَر معقواًل ، سيتم جدولة أوقات للموظفين للعودة إلى .  دارسداخل الم الكورونا  ستقوم إدارة المقاطعة بمراقبة حالة معدل اإلصابة بـ -

 .طالما أنها خيار قابل للتطبيق بأمان للمدرسة سوف تستمر عمليات تسجيل الوصول عملهم مع استمرار نموذج التعلم عن بُعد. 
قد تكون او التكون متوافقة بشكل وثيق مع    ساعدة في مهام الدعم األخرى التيخالل فترة الحالة الحمراء ، قد يُطلب من الموظفين الذين ال يمكن تنفيذ مسؤوليات وظيفتهم العادية عن بُعد ، الم  

 مسؤوليات وظيفتهم العادية وفقا لتوجيهات إدارة المدرسة 

 ( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١)حتى  متاحة للموظفين المؤهلين بموجب القانون.  (FFCRA) كورونالفيروس الاألسرة األول للتصدي  إجازة قانون  
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صفراء ال حالة ال  

 .سيتي إلى الحاالت التي تم تحديدها و / أو احتواؤها الحالية لمدينة كانساس كوروناال عندما تشير بيانات 

 
 طريقة التعلم 

م وستق إلى المباني المدرسية يومي االثنين والثالثاء وستتلقى تعليمات المسافة يومي الخميس والجمعة.  بالقدوم ١. ستقوم المجموعة ٢و  ١يتم تعيين الطالب إلى مجموعتين:  -التعلم المختلط  

في أيام التعلم عن   نفس المجموعة. ة لن الطالب في نفس األسرسيتم تعيي إلى المباني المدرسية يومي الخميس والجمعة وستتلقى تعليمات المسافة يومي االثنين والثالثاء.   بالقدومية المجموعة الثان

ية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: المطهر ، وغسل اليدين بشكل متكرر ، واحتواء ستبقى تدابير الصحة والسالمة سار بعد ، يُتوقع من الطالب إكمال المهام / األنشطة من المنزل. 

 .االستمرار في تلقي تعليمات افتراضية هيكمان ميلز للتعلم االفتراضي عليهم الطالب في غرف ، واألقنعة التي يرتديها الموظفون والطالب ، وما إلى ذلك. الطالب المسجلين في
 

 وسائل النقل 
ب  يقوم الطالب فيها  في األيام التي  توفير وسائل النقل  تكون األقنعة مطلوبة وسيتم تطبيق المقاعد المخصصة.   مبنى المدرسة.    القدوم الىسيتم  طالب الثانوية الذين لديهم إذن الوالدين   سوف 

 المدرسة )الكامبوس(و / أو برامج  (MSHSAA للمشاركة في األنشطة الالمنهجية )بالتنسيق مع إرشادات
 

 خدمة الطعام 
يمكن للعائالت استالم الوجبات في مواقع محددة في جميع أنحاء  ولكن قد تكون هناك حاجة لتناول الطعام في الفصول الدراسية.   ؛    قدومهم للمدرسةسيحصل الطالب على وجبات أثناء أيام   

 .المنطقة في أيام التعلم عن بعد
 الطاقم 

. 
 .جميع الموظفين إلى واجباتهم الوظيفية المعينة كالمعتاد سيعود ● 

 .للعمل ، كالمعتاد ، ولكن ربما إلى موقع بديل بالعودةتعلم عن بعد ، ضمن خيار برنامج التعلم االفتراضي ، سيقوم الموظفون الذين يقدمون ال ● 

 .إلى موقع عملهم العودةمطبقة عند السالمة ال/ توقعات  سيستمر الموظفون في اتباع أي إرشادات ● 

 (٢٠٢٠ديسمبر  ٣١)حتى  متاحة للموظفين المؤهلين بموجب القانون.  (FFCRA) كوروناازة قانون األسرة األول للتصدي لفيروس الإج ● 

 

 رعاية الطفل / لينك
 أطفال في الصف الخامس أو أصغر ممن يحتاجونستكون رعاية الطفل متاحة لآلباء الذين هم من العاملين في مجال الرعاية الصحية أو المستجيبين للطوارئ ، الذين لديهم   
 المتواجدين في المدرسة متاًحا للطالب   برنامج اللينك سيكون .  درسةوالموافقة عليها من قبل الم  الشواغرسيتم تحديد   .  ن الطالب في المنزل ويتلقون التعلم عن بعدعندما يكو  اإلشراف خالل النهار  
 

 

 

 

 
 الوضع األخضر

 ."العادية" آمنة حالةالمسؤولون العموميون أن ال اعالنالحالية لمدينة كانساس سيتي إلى أن الحاالت تتناقص و / أو  الكورونا بيانات تشير عندما 
 

 طريقة التعلم 
ف ، واألقنعة  ستبقى تدابير الصحة والسالمة سارية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: المطهر ، وغسل اليدين بشكل متكرر ، واحتواء الطالب في غر وجها لوجه.  التعليمسيتلقى الطالب  

 .التي يرتديها الموظفون والطالب ، وما إلى ذلك

 وسائل النقل 
 .سوف تكون األقنعة مطلوبة وسيتم تطبيق المقاعد المخصصة مبنى المدرسة.   بالقدوم الىب فيها سيتم توفير وسائل النقل في األيام التي يقوم الطال 

 

 خدمة الطعام 
 .ولكن قد تكون هناك حاجة لتناول الطعام في الفصول الدراسية ؛  الحضور الى المدرسةسيحصل الطالب على وجبات أثناء أيام  

 الطاقم 

 .جميع الموظفين إلى واجباتهم الوظيفية المعينة كالمعتاد سيعود ●  

 .إلى موقع عملهم العودةمطبقة عند السالمة السيستمر الموظفون في اتباع أي إرشادات / توقعات  ● 

 (٢٠٢٠مبر ديس ٣١)حتى  متاحة للموظفين المؤهلين بموجب القانون.  (FFCRA) كوروناإجازة قانون األسرة األول للتصدي لفيروس ال ● 

 رعاية الطفل / لينك
 

 الخامس أو أصغر ممن يحتاجونستكون رعاية الطفل متاحة لآلباء الذين هم من العاملين في مجال الرعاية الصحية أو المستجيبين للطوارئ ، الذين لديهم أطفال في الصف   
  من الصف التحضيري الى الصف التاسع متاًحا للطالب عن بعد  برنامج اللينك سيكون . درسةوالموافقة عليها من قبل الم الشواغرسيتم تحديد  اإلشراف خالل النهار.   
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Kansas City, MO COVID-19 Dashboard 

 

 
 

 

 

 

As of January 31, 2021 - the positivity rate has dropped to 17.2% 
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 لمحة سريعة عن الخطة التعليمية ٢٠٢١-٢٠٢٠
 الحالية في مدينة كانساس سيتي الكورونا الحالة أدناه بناًء على بيانات مدارس هيكمان ميلز ستنفذ 
 الخيار أ  -تقليدي  

 .ويتم تعيين الطالب لمعلم من مدرستهم الحالة الحمراء يحدث التعلم عن بعد فقط في   
 التعلم عن بعد.  وأيضا، سيتلقى الطالب التعليم وجهاً لوجه  الصفراء حالةالفي   

 .وجها لوجهتعليم الطالب التلقى  يسوف الخضراء  في الحالة  
 الخيار ب -برنامج هيكمان ميلز للتعليم االفتراضي   
سيتلقى الطالب  بينما ننتقل من الحالة الحمراء إلى الحالة الصفراء أو الخضراء.  الطالب وجهاً لوجه تعليم  للتعلم االفتراضي للعائالت التي لن تنقل هيكمان ميلز برنامج  

مشابًها للتعليم    منهًجا هيكمان ميلز ستخدم برنامج التعلم االفتراضيتس .  ل واحد على األقل وقد ال يتم تعيين مدرس من مدرستهملمدة فصل دراسي كام  التعلم االفتراضي

 .للدورات الثانوية االختيارية PLATOالمناهج الدراسية   باستخدام د وذلكالتقليدي عن بع
    
    

 سيتعلم جميع الطالب من المنزل في فترة ماقبل الظهر وجميع الموظفين سيشاركون في التطور المهني في فترة مابعد الظهر  األربعاء++ في أيام   

 التغذية( الذين سيعملون على تنظيف المباني بشكل عميق   \باستثناء موظفين الخدمات ) خدمات الرعاية  األربعاءجميع الموظفين سيعملون من المنزل أيام 
 
    
   
  

   

 
الخيار أ  -تقليدي  الخيار ب -افتراضي    

 الحالة الحمراء 
 الدراسة عن بعد               
  تعليم ال،    من الصف التحضيري الى الصف الثاني ثانوي سيقدم جميع المعلمين ،  

 .عن بعد

 

 برنامج هيكمان ميلز للتعلم االفتراضي    

صفراء ال حالة ال  

 .الطالب إلى المباني الى عودةالتعلم المختلط مع االحتياطات 

 

 
من التحضيري الى الصف   يمكن للطالب في الصفوف االبتدائية - ١االستراتيجية  

 .تعليما وجهاً لوجهالللحصول على  الثاني القدوم الى المدرسة 

 
الصف الثاني  من الصف التحضيري الى   يمكن تعيين جميع الطالب  -  ٢االستراتيجية  

يوم درسةوجها لوجه )في المالتعليم  ١إلى مجموعتين: ستتلقى المجموعة   ثانوي  )

( أيام الخميس درسةتعليم وجهاً لوجه )في المال  ٢ستتلقى المجموعة   االثنين والثالثاء.  

 برنامج هيكمان ميلز للتعلم االفتراضي 
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عندما ال يكون الطالب في مبنى المدرسة ، سيكون لديهم مهام / أنشطة   والجمعة.  

 األربعاء سيتم حجزها للتنظيف العميق زل من خالل التعليم عن بعد.  إلكمالها في المن
 .انظر الجدول أدناه . للبناء

 الطالب إلى المدرسةقدوم  يأخذ اآلباء درجة الحرارة قبل •

 يرتدي الطالب أقنعة في الحافلة •

 يرتدي الطالب أقنعة في المناطق المشتركة •

 أقدام  6الطالب والموظفون لمسافة  يتباعدس •

 طاوالتاليدين وتنظيف المكاتب / ال لتعقيمإضافية  زيادة •

  
 الحالة الخضراء 

تعليمات وجها لوجه مع االحتياطات )جميع الطالب عائدين  -الحالة الخضراء   

 درسة( إلى الم
  

 الطالب إلى المدرسةقدوم  الحرارة قبليأخذ اآلباء درجة  •

 يرتدي الطالب أقنعة في الحافلة •

 يرتدي الطالب أقنعة في المناطق المشتركة •

 أقدام  6الطالب والموظفون لمسافة  يتباعدس •

 طاوالتاليدين وتنظيف المكاتب / ال لتعقيمإضافية  زيادة •

 

 برنامج هيكمان ميلز للتعلم االفتراضي 

 
 :حظةمل  

 

بات التغييرات قبل  قد يتم قبول طل . األسبوع التاسع من ربع نهاية العام في نهاية   كقررت عائلة االنتقال من الخيار أ )تقليدي( إلى الخيار ب )افتراضي( ، فقد تفعل ذلإذا 

 .على أساس كل حالة على حدة  عنهاية الرب
 

 

 .الخيار ب )التعلم االفتراضي( حتى نهاية الفصل الدراسيبمجرد أن تختار األسرة الخيار ب ، يجب أن تبقى في 
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 تعليميةال هاعتباراتووجها لوجه التعليم 

 
 الصفوف(اعتبارات عامة )جميع  

 الصفوف ومقاعد الطالب ستكون مجهزة بغطاء بالستيكي لزيادة الحماية  .أقدام قدر اإلمكان ٦األمام ، ويبتعدون الى جهون يجلس الطالب في صفوف ، ويو •

 .أثناء التواجد في المدرسةي الطالب والموظفون أقنعة الوجه يرتد •

إلى  100.4سيتم إحالة درجات الحرارة التي تزيد عن  أخرى في وقت الغداء. يقيس المعلمون درجات حرارة الطالب عند دخولهم الفصل في الصباح ومرة س •

 ال يلزم وجود سجل يومي لدرجات الحرارة في الفصل الدراسي  الممرضة. 

 .مجموعات إلى أقصى حد ممكناليجب أن تحد المدارس من اختالط  •

 .ينبغي إنشاء "حركة مرور أحادية االتجاه" في الممرات •

يتم تشجيع مديري المدارس على تضمين  قابلة إلعادة االستخدام من المنزل. لذلك يجب على الطالب إحضار زجاجة ماء  لن تتوفر نوافير مياه في المباني ؛  •

يوصى بأن يكون لدى المدرسين و / أو المديرين كمية صغيرة من زجاجات المياه في متناول اليد لحاالت الطوارئ   ذلك في التواصل مع العائالت قبل العودة. 

 .عندما ينسى الطالب زجاجة المياه الخاصة به

حيث يحضر هؤالء الطالب جميع  من التحضيري إلى الثاني طالبًا في الصفوف  ٢٠المقاطعة جاهدة للحفاظ على الحد األقصى لحجم الفصل بحوالي  تعمل •

 .قد يتم توفير حماية إضافية للصفوف التي تجاوزت هذا العدد مثل أغطية الطاوالت ومكاتب الطالب وما إلى ذلك األيام األربعة. 

إذا وصلت أحجام الفصول لهذا المبنى إلى أقصى سعة استنادًا إلى   التعلم وجهاً لوجه.   -طالب الجدد المسجلين في المنطقة الخيار )أ( لل مكان ال يتم ضمان •

 .لطالبهم حتى يتوفر مقعدإرشادات حجم الفصل في المنطقة الستيعاب التباعد االجتماعي ، فسيتم إخطار أولياء األمور بأنه تم تخصيص تعليم افتراضي 

بالنسبة لتعليم المجموعة  أقدام على األقل.  ٣دقيقة في المرة الواحدة ، على أن تكون المسافة بين الطالب  ١٥يجب أن يقتصر تعليم المجموعة الصغيرة على  •

 .بين المجموعات ستخدمة/ الوسائل الم طاوالتالصغيرة و / أو المراكز ، يُطلب من المعلمين مسح ال

 
 ستراحة الفصول الخاصة االبتدائية واال 

 .سيتم تعديل الفصول لتقليل االتصال الجسدي ● 

 
 .ستعقد دروس الموسيقى في الفصول الدراسية أو في الخارج ● 

 o أقدام على األقل ٦  ين عن بعضهمإذا كان الطالب يغنون ، يجب أن يكون الطالب بعيد. 
 .خاصة إذا كان الغناء هو عنصر أساسي في درس اليوم سيخرج الطالبباألنشطة في الخارج ، إذا سمحت األحوال الجوية  ▪ 

  o ت موسيقية لن يسمح بمشاركة أي أدوا 

 
 .في الفصول الدراسية أو في الخارجدروس الفن والرسم ستعقد  ● 

 o يجب على الطالب استخدام المستلزمات الخاصة بهم حسب االقتضاء. 
 o  التالي   صفال من قبل مهم ااستخدإذا تم استخدام أدوات فنية ثم تم جمعها ، فيجب تعقيمها قبل 

 

 .في صالة األلعاب الرياضية أو في الخارج دروس الرياضة تمتس ● 

 o  دروس الرياضةيجب تعقيم المعدات بين. 
 o يجب تنفيذ التباعد االجتماعي. 
 .االختالط مع الطالب في الفصول الدراسية األخرى االستراحة في الخارج مع البقاء في صفوف فردية معًا ، وليسإذا سمح الطقس بذلك ، فسيتم  ● 

 o لتلك المناطق بحيث ال يحدث االختالط بين الطبقات او الصفوف التابعة الطبقات بتحديد المناطق في الملعب وتعيين دارسسيقوم مديرو الم. 
 o الفصل الدراسي بحيث يمكن تطهيره كل ليلة من قبل فريق الحراسة الثاني في مة خالل فترة االستراحة في منطقة مخصصة في كل منهايجب وضع أي معدات مستخد. 

الملعب.    معدات  المباني واألراضي.   عدم استخدام  قبل موظفي  الخارجية لتذكير الموظفين  يجب وضع الالفتات على األبواب المؤدية إلى المناطق   سيتم تسجيلها من 

 .والطالب بعدم استخدام معدات الملعب

 .نفسها ثناء االستراحة ، يجب أن تظل الفصول الدراسية مع مجموعة الصفأ

 

 إجراءات المكتبة 

 

 :ابتدائي 

 .لجميع الطالب من رياض األطفال حتى الصف الخامس ليأخذوها للمنزلاالبتدائي كتبًا  برنامج إدارة القراءة ال ام اس  سيوفر •

 .سيتم إحضار عربات التسوق التي تحتوي على اختيارات الكتب إلى كل فصل دراسي وفقًا لجدول مكتبة محدد مسبقًا •

 .في هذا الوقت ، سيتم حفظ الكتب في الفصول الدراسية ولن يتم إرسالها إلى المنزل •

 .رهاقبل اختياوذلك لتعقيم الكتب للطالب  عقماتالمبرنامج إدارة القراءة ال ام اس  سيوفر •

 .مناديل وعصي األشعة فوق البنفسجية لتعقيم جميع العربات والكتب بين الزياراتبرنامج إدارة القراءة ال ام اس  سيستخدم •

  

 :اإلعدادي 

 .ي المكتبةلن يُسمح للطالب بقضاء فترات طويلة من الوقت في العمل ف •

بسحب الكتب  موظف برنامج إدارة القراءة ال ام اس  سيقوم يمكن للطالب البحث في المجموعة عبر اإلنترنت وطلب الكتب عبر البريد اإللكتروني.  •

 .وتسليمها إذا لزم األمر

 أي ال أي   أيام قبل إعادة تخزينها وفقًا إلرشادات  ٧سيتم عزل جميع الكتب التي يتم إرجاعها إلى المكتبة لمدة  •

 

 

 خدمة الطعام  
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 .يقوم الطالب بغسل اليدين أو تطهيرها قبل تناول الطعام •

 .الصفراءاألولى من الحالة  3-2سيأكل جميع الطالب في فصولهم الدراسية خالل األسابيع  •

ال تضمن وجبة غداء معفاة من   الجمعية الوطنية لهيكمان ميلز )يرجى مالحظة أن اتفاقية منطقتنا مع سيتناول المدرسون الغداء في الفصل مع الطالب.  •

مؤقتة غير متوقعة ، قد ال يتلقى الرسوم الجمركية. وتنص على أن المنطقة ستبذل قصارى جهدها لتقديمها. وتنص االتفاقية على أنه عند ظهور مواقف 

ء الوباء بينما توجد قيود لمنع  من الرسوم الجمركية هو مشكلة مؤقتة أثنا ىوعدم وجود غداء معف  ةغير متوقع الكورونا .  األفراد فترة غداء غير متقطعة

 هانتشار

 

 بدائل الفصل الدراسي 

كما  االفتراضية  صفوفالخاصة بنا من ال دارس. ستظل مجموعة المفصليننى ثانوي على واحد وسيحتوي كل مب فصل بديلسيحتوي كل مبنى ابتدائي على  

سيشمل هذا النهج المتدرج   ستستخدم المنطقة نهًجا متدرًجا لتغطية الفصول الدراسية في حالة خروج العديد من المعلمين وعدم قدرة كيلي على تلبية جميع الطلبات.  هي. 

نتقال إلى التغطية من مستوى المنطقة ، لتشمل مدربي المنطقة ،  ، وما إلى ذلك ، ثم اال واالعالن مكتبةالتغطية البناء من المعلمين التكميليين ، والمستشارين ، وأخصائي  

 .التكنولوجيا ، إلخ اللذين يعملون فيو

 

 زوار البناء  

 .ال يوجد زوار خالل األسبوعين األولين من إعادة الدخول •

يجب إيقافهم داخل األبواب المزدوجة أو  الطالب داخل / خارج المبنى ارتداء قناع من أجل الدخول.  زيارةيجب على اآلباء / األوصياء الذين يحتاجون إلى  •

 .مع اولياءهم الطالب خروجيجب على موظفي المكتب األمامي االستمرار في التحقق من الهوية قبل  في منطقة انتظار عامة ، إذا كان ذلك ممكنًا. 

 .الحد األدنى وعدم دخول الموظفين من خارج المنطقة إلى الفصول الدراسية ىالجميع الزوار اآلخرين  تقليصيجب  •

 

 التوظيف 

 بها عندما يتعلق األمر بالسالمة والوقاية في مكان العمل فيما يتعلق بوباء نفذت المنطقة واتبعت جميع البروتوكوالت الصحية الفيدرالية والوالئية والمحلية الموصى 

وجود حالة   بمجرد تحديد موعد عودة الموظف شخصيًا ، من المتوقع أن يعود إلى العمل شخصيًا.  تعمل المنطقة باستمرار لتوفير مكان عمل آمن قدر اإلمكان.   .كوفيد

لتحديد ما إذا كان مؤهالً ، أو  اف ام ال ايأي موظف يطلب عدم الحضور إلى العمل إما أن يمر عبر  للموظف لعدم العودة إلى العمل.  طبية أساسية ال يوفر سببًا تلقائيًا

تنطبق نفس   .  درسة من اجل هذه االجراءاتالموارد البشرية المتعلقة بالحصول على شهادة بموجب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة والعمل مع الم   الموافقة من قسم

يجب على الموظفين التواصل مع الموارد البشرية ومدير المبنى في أقرب   العملية إذا كان لدى الموظف مخاوف طبية تتعلق بأحد أفراد األسرة المباشرين في منزلهم. 

 .وقت ممكن إذا كان هناك ظرف خاص

 

إذا اضطر أحد    كوفيد أيام من اإلجازة لحاالت الغياب المرتبطة بـ ١٠. ومدد القرار ٢٠٢١في يناير  كوفيد قراًرا بشأن إجازةهيكمان ميلز  اعتمد مجلس التعليم في 

تنطبق بعض االستثناءات   .كوفيدال إجازة، يأخذ الموظف إجازة شخصية لمدة يومين قبل بدء  للفيروس من خالل العمل الموظفين إلى الحجر الصحي بسبب التعرض 

 هناويمكن العثور على معلومات إضافية 

 

 

 
 

.  ٢١-٢٠٢٠إلى الصف الثاني عشر للعام الدراسي  التحضيري من األجهزة لجميع الطالب في الصف ١: ١تكنولوجية ، مستقبلنا اآلن ، نسبة لل هيكمان ميلز توفر مبادرة

 .و التعلم عن بعد أو االفتراضيدرسة األساسية الالزمة لخطة العودة إلى التعلم لكل طالب في المنطقة التعليمية ، سواء للتعلم في المتوفر هذه الخطة المعدات التقنية 

 

جميع رسوم األجهزة يجب أن تكون العائالت على استعداد لدفع  من خالل التعلم عن بعد او التعلم االفتراضي سيستلم جميع الطالب جهاز ايباد او ماك بوك لكل طالب  

دوالًرا للصفوف من السادس إلى الثاني    ٢٠حتى الصف الخامس و    تحضيريدوالرات أمريكية للصف ال   ٥في وقت استالم الجهاز )  ٢١-٢٠٢٠التكنولوجية للعام الدراسي  

 .دوالًرا ٥٠عشر(. الحد األقصى للرسوم السنوية لكل عائلة هو 

يجب   يوميًا.    1:  1المخصص لهم   الماك بوك أو االيباد جهاً لوجه( ، سيستمر الطالب في استخدام جهازو)المختلط و  درسةالتعليمية تنتقل إلى التعلم في المنظًرا ألن المنطقة  

إلى المدرسة  الماك بوك و  االيباد زةيجب نقل أجه ال ينبغي إحضار الشواحن إلى المدرسة.  على الطالب شحن أجهزتهم كل ليلة وترك الشاحن المخصص لهم في المنزل. 

سيتم استخدام األجهزة   (.  12إلى    6( وأيًضا في الحقيبة / حقيبة الظهر المخصصة )الصفوف من  الثاني عشرإلى الصف  صف التحضيري )من  المخصص الغطاءيوميًا في  

 .لالستخدام األكاديمي يوميًا في الفصل ويجب أن يتذكر الطالب إحضارها يوميًا ومشحونًا بالكامل وجاهًزا
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 هيكمان ميلز عند مغادرة مدارس ةالتكنولوجي إعادة االجهزة 
 

 

ويجب إعادتها في حال انسحب الطالب او    .E. 103rd Street ،Kansas City ،MO 64137 5401على الفور إلى مبنى اإلدارة الواقع في  يجب إعادة جميع األجهزة

 .)األجهزة( و سيتم تقييمها على حسابات الطالب فرض رسوم مساوية لقيمة االستبدال الكاملة للجهازقيام بذلك إلى سيؤدي عدم الترك المدرسة ألي سبب . 

 .كونستانس سميث ديمكن اتخاذ الترتيبات إلعادة األجهزة خارج ساعات العمل العادية عن طريق إرسال الطلب بالبريد اإللكتروني إلى 
CinstanceS@hickmanmills.org 

 

 لتعلم المختلط/ ا في المدرسةالمساعدة التقنية أثناء التعلم 

 ٤صباًحا و  ٧متاًحا يوميًا بين الساعة  التكنولوجيا لهيكمان ميلز ، فسيكون طاقم مختلطال  /داخل المدرسةإذا احتاج الطالب إلى مساعدة تقنية خالل اإلطار الزمني للتعلم 

 st KCMO 64137 rd5401 E 103مساًء للمساعدة في مبنى اإلدارة.

عرض بسهولة مع إرشادات لآلباء / الطالب عند الوصول. يجب على أولياء األمور / الطالب البقاء في سياراتهم وانتظار خروج ستكون الفتات المساعدة التقنية قابلة لل 

 .الموظفين ومساعدتهم

فقد يتلقى الطالب المساعدة من أخصائي  اإلضافة إلى ذلك ، إذا كانت هناك حاجة إلى مساعدة تقنية أثناء وجود الطالب في الموقع في مبنى مدرسته يوم التعلم وجًها لوجه ، 

 .وسائط المكتبة في المركز اإلعالمي بالمدرسة

 

 

.. سيتم الرد على جميع رسائل    سيستمر الرد على عناوين البريد اإللكتروني التالية يوميًا وستكون متاحة ألولياء األمور والطالب لإلبالغ عن جميع المشكالت واألسئلة 

 .أثقل األطر الزمنية للذروة ساعة خالل  24اإللكتروني في غضون ساعة في نفس اليوم إن أمكن وسيتم الرد عليها دائًما في غضون البريد 

iPadHelp@hickmanmills.org  

MacBookHelp@hickmanmills.org  

 
 نقاط اتصال واي فاي للعائلت بدون اتصال باإلنترنت 

 

 
، يجب تقديم طلب مباشرة إلى مدير التكنولوجيا ، الدكتور   المختلطجت أي عائلة إلى مساعدة في نقطة اتصال السلكية للوصول إلى اإلنترنت خالل فترة التعلم  اإذا احت 

يجب استخدام الجهاز فقط للعمل    .هناك عدد محدود من النقاط الساخنة المتاحةls.orgConstanceS@hickmanmil .  كونستانس سميث عبر البريد اإللكتروني على

ستكون  إلى مبنى اإلدارة بحلول اليوم األخير من العام الدراسي ، أو سيتم فرض رسوم على الوالد / الوصي.  أجهزة هات سبوتيجب إعادة جميع  األكاديمي في المنزل. 

 KCMO 64137،  103شارع  .E 5401متاحة لالستالم في المبنى اإلداري الواقع في  أجهزة هات سبوت

 

 

 
 

مجموعة متنوعة من  هيكمان ميلز  يمكننا فيه نقل الطالب بأمان إلى المباني المدرسية وجهاً لوجه أثناء الحالة الصفراء والحالة الخضراء ، ستنفذ الذي وقتالتوقع هو مكما 

راكز األمريكية لمكافحة األمراض إلعطاء األولوية لسالمة طالبنا وموظفينا ، فإننا ال نزال ملتزمين باتباع أحدث التوصيات الصادرة عن الم اإلجراءات االحترازية.  

بتطوير فريق    ديرقام الم  .(DESE) والتعليم الثانوي وري االبتدائية  ز ، وإدارة مي (DHSS) وريزة والخدمات العليا في مي، ووزارة الصح (CDC) والوقاية منها

 .عليمية بشكل استباقيعمل متعدد الوظائف لمراجعة التوجيه باستمرار من الوكاالت المحلية والوالئية والفدرالية وإدارة االستجابة االستراتيجية للمنطقة الت
على وجه التحديد ، تشمل جهودنا لحماية الطالب والموظفين   .(EPA) تتبع المنطقة أفضل الممارسات للتنظيف والتطهير باستخدام المطهرات المسجلة لوكالة حماية البيئة 

 :يتكون هذا من تعقيم األسطح واألشياء بما في ذلك تعقيم نقاط االتصال )األماكن التي يتم لمسها بشكل متكرر طوال اليوم(. 

 

 
 / قضبان الدفع  االخرى مقابض األبواب / المقابض • 

mailto:iPadHelp@hickmanmills.org
mailto:MacBookHelp@hickmanmills.org
mailto:ConstanceS@hickmanmills.org
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 • مفاتيح اإلنارة 
 بالوعة الحنفيةمقابض  • 
 نوافير الشرب • 
 موزعات المناشف الورقية  • 

 • مجففات األيدي الكهربائية 
 موزعات صابون اليد • 
 درابزين الدرج • 
 مقابض المرحاض / المبولة  • 
 مقابض أبواب المراحيض • 
 أسطح الكاونترات • 
 طاوالت وكراسي كافتيريا  • 
 تب  االمك سطح • 
 الحافالت المدرسية بما في ذلك المقاعد والدرابزين وعجالت القيادة وألواح تحكم السائقأسطح  • 

 أي شيء آخر يتم التعامل معه بشكل متكرر من قبل عدة أشخاص  • 

 :ومواد التعقيم (PPE) الحماية الشخصية  مخزون وافر من معدات  درسةيتوفر في الم أيًضا تقنيات التطهير المعقم في المباني والحافالت المدرسية.   هيكمان ميلز تستخدم 
 أقنعة  ● 

 دروع الوجه  ● 

 (قفازات )اختياري ● 

 معقم اليدين كما هو متاح  ● 

 دارسمناديل الصرف الصحي ، حسب توافرها ، ليتم توزيعها وإتاحتها في جميع الم ● 

 (علب مناديل )لكل منطقة عمل / مكتب ● 

 .لتسهيل وتشجيع التباعد االجتماعي المناسب والتفاعالت الشخصية اآلمنةيجب ترتيب المناطق المجمعة  
 دارسيجب وضع الفتات لتذكير وتشجيع الممارسات االجتماعية البعيدة والصحية في جميع الم  

 
 أقنعة وأغطية للوجه 
  :اا يكونوستكون تغطية الوجه مطلوبة لجميع الطالب والموظفين عندم 

 في الحافلة ● 

 المناطق المشتركةفي  ● 

 دخول / الخروج من المبنى  ● 

 أقدام  6المساحات التي يتعذر فيها مسافة  ● 

 

 

 

 :نموذج إقرار الموظفين 
، ومعرفة   درسةوضعتها المسيقوم الموظفون بمراجعة وتوقيع استمارة إقرار الموظف التي تعزز التزامهم باالمتثال لمتطلبات السالمة ، وفهم السياسات والخطط التي  ● 

 .بطريقة سريعة الموضوع لجاعست درسةن المفإيتم اتباع هذه الممارسات لذلك  وكيفية التعبير عن المخاوف عندما ال الكورونا أعراض

 
 :تدريب جميع الموظفين  

 .الكوروناللتأكد من أن الموظفين على دراية بـ معلوماتكجزء من العودة العادية إلى التطوير المهني للعمل ، ستتم إضافة  ● 

، وبروتوكوالت الصحة العامة القياسية ، وممارسات النظافة الشخصية ، واستخدام معدات الوقاية   الكورونا سيغطي تدريب الموظفين اإللزامي عالمات وأعراض ● 

 .على النحو المبين هنا دارسالشخصية ، واإلبالغ عن األمراض ، ودعم خطة الم
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 .ينبغي أن تعقد الدورات التدريبية الجارية مع حدوث تغييرات في التوصيات وبيانات الصحة العامة ● 

 
 :الفحصا قبل م 

 .يجب على الموظفين المراقبة الذاتية لألعراض في المنزل ، بما في ذلك فحص درجة الحرارة ● 

المباني كل يوم ، وقد يشمل هذا الفحص فحص درجة   درسة و، سيتم فحص الموظفين عند الدخول إلى الم DESE و  DHSS وفقًا إلرشادات إدارة األمن والسالمة  ● 

 الحرارة. 

 

 يجب على الموظفين التحقق الذاتي من درجة الحرارة و / أو األعراض  المراقبة المنتظمة:  

 
  .إذا لم يكن الموظف يعاني من درجة حرارة أو أعراض ، فيجب عليه المتابعة الذاتية كل يوم ●  

 
 .على الفور مشرفه رفي إظهار األعراض ، فعليه أن يخطإذا اشتبه موظف في التعرض أو بدأ    ● 

 
يجب إغالق منطقة عمل الموظف من الدخول    .إذا مرض الموظف أثناء النهار ، فيجب إعادته إلى المنزل على الفور ويجب تنظيف وتطهير مساحة العمل هذه تماًما ● 

   يجب تعقيم االسطح في مساحة العمل.ساعة ،  24يجب إخطار القيادة الحاضنة وبعد  موظفين آخرين.  لبحلو

 

الستعالم عن ، ويجب على المشرف التواصل مع الموظف ل غير مبرريصبح الغياب  إذا لم يبلغ الموظف عن المرض يجب على المشرفين مراقبة حضور الموظفين.  ● 

 .ذلك اإلبالغ عن حاالت الغياب إلى قسم الموارد البشريةسبب الغياب وك حولالمزيد 

 

 

 
 :معدات الوقاية الشخصية والممارسات الصحية 

 
 مدارس هيكمان ميلز. سيكون هذا التوقع ساريًا في  بضرورة مطالبة أعضاء المدرسة بارتداء أغطية الوجه.  DESE و DHSS توصي ● 

 
 .وفي جميع األوقات التي ال يمكن فيها إجراء التباعد االجتماعي بشكل فعال اوالخروج منه درسةقناع للوجه عند دخول مبنى الميُتوقع من جميع الموظفين ارتداء  ● 

 
 o   .في أي وقت هم خارج تلك المساحات   يمكن للموظفين الذين لديهم مكاتب أو مساحات مكتبية اختيار عدم ارتداء قناع عندما يكونون في مكاتبهم أو مساحاتهم المكتبية

 ك(.وغرف النسخ / البريد وما إلى ذل غرف االستراحةوفي المناطق المشتركة )الممرات و

 
 o يكونون على مقربة من الطالب   يجب أن يكون لدى المدرسين وغيرهم من العاملين في بناء المدارس قناع عندما ال يكون اإلبعاد االجتماعي خياًرا قابالً للتطبيق وعندما

 .أو أعضاء هيئة التدريس اآلخرين

 
 o   إرشادات منباتباع DHSS و DESE   ويكونون مستقرين بأكملها  بالتدريس للمجموعة  فيها  يقومون  يختار المعلمون عدم ارتداء القناع خالل األوقات التي  قد   ،

 .ومبعدين بشكل مناسب عن الطالب

 
 o ك( علم وغرف االستراحة وما إلى ذلرات وغرف إعداد الميجب أن يرتدي المعلمون والعاملين في المدرسة دائًما قناعًا في أي مكان مشترك في المبنى )المم 

 
 o في حاالت معينة ، حيث تكون الحاجة إلى نقل تعابير الوجه وحركات الفم أمًرا مهًما ، فإن استخدام واٍق واضح للوجه مقبول. 

 
 .ك ، ولكن قد تحتاج إلى إزالتها عند االنتهاء من هذه المهمةيمكن استخدام القفازات في مهام مثل إزالة القمامة وفتح البريد وتنظيف المنطقة وما إلى ذل 
 .عندما ال ترتدي القفازات ، يجب جدولة فواصل غسل اليدين بشكل متكرر 

 
 :يجب أن يحدث غسل اليدين 

 o بعد نفخ األنف أو السعال أو العطس. 
 o بعد استخدام الحمام. 
 o قبل األكل أو تحضير الطعام. 
 o بة(القلم ، الدباسة ، اآللة الحاس المواد و / أو المواد المكتبية األخرى )مثل ي منطقة مشتركة أو التعامل مع البريد أو المستندات المشتركة األخرى ، بعد لمس سطح ف 

o   ي حالة عدم ارتداء القفازات ، يجب استخدام معقم اليدين بشكل متكررف. 
 عند توفرها مناديلاليجب على الموظفين ممارسة السعال والعطس في  

o  رمي األنسجة المستعملة في سلة المهمالت. 
 o  سعال أو عطس في مرفقك وليس يديكال فيكونإذا لم يكن لديك منديل. 
 o فيجب على الموظفين عدم مشاركة سماعات الرأس أو األشياء األخرى القريبة من العين أو الفم أو األن 

 o  (. عن الوجه )العيون واألنف والفميجب على الموظفين إبعاد أيديهم 

 
 .تقع مسؤولية نظافة المبنى على عاتق جميع الموظفين في المبنى وليس فقط موظفي الحراسة تنظيف وتطهير مساحات العمل: 

 

بتنظيف وتطهير جميع المناطق مثل المكاتب والحمامات واألماكن المشتركة واألسطح التي يلمسونها بشكل عام ، والمعدات اإللكترونية   رعايةسيقوم موظفو ال ●

 .المشتركة بشكل روتيني ومتكرر

 
 .يقوم كل موظف بتنظيف وتعقيم المكاتب الشخصية ومنطقة العمل عند الوصول وقبل المغادرة كل يوم ● 
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 .وظفون بتنظيف وتطهير المناطق العامة بعد االستخدام عند الضرورةيقوم الم ● 

 
يجب على الموظفين االبتعاد جسديًا   في مكان العمل.    عند القيام بعملهأقدام وأن يمارس التباعد االجتماعي    ٦  مسافة  يجب أن يحافظ الموظف على  المسافة االجتماعية: 

 .ستراحاتاالعند تناول الغداء و

 
 .في الحمام أو غرفة االستراحة أو الكافتيريا اتتجمعوال  متتالية استراحات ● 

 .تجنب مشاركة الطعام واألواني ● 

 .ص(أقدام بين األشخا ٦واحد )مسافة  أشخاص في غرفة االستراحة في وقت ٣-٢ما ال يزيد عن  ● 

 ص(.ين األشخاأقدام ب ٦كبيرة )مسافة أشخاص في مساحات جماعية  ١٠-٨ما ال يزيد عن  ● 

 
  ١٠ومع ذلك ، ال ينبغي أن يتجمع أكثر من   يمكن عقد االجتماعات الشخصية في مقابل االجتماعات االفتراضية على المعدل المعتاد.    االجتماعات / التطوير المهني: 

واحد في وقت معين.   في مكان  بالمسافة اال أشخاص  في االعتبار ويستخدم لتحديد ما إذا كان االجتماع الشخصي سيسمح  يؤخذ حجم الغرفة  ، يجب أن  جتماعية أيًضا 

أثناء وجودك في الوضع األحمر والحالة   أقدام على األقل لكل شخص ، فيجب عقد اجتماع افتراضي )تكبير( بدالً من ذلك.    6إذا لم يسمح حجم الغرفة بمسافة   المناسبة.  

ء خاص ، يجب أوالً الحصول على الموافقة من المشرف المباشر  في حالة طلب استثنا )شخصيًا(.  درسةالصفراء لخطة العودة للتعلم ، لن يُسمح بالتطوير المهني خارج الم

 .ثم إحالتها إلى عضو في فريق القيادة التنفيذية

 
ة  ستكون الزيارة لجميع المباني محدودة ويتم جدولتها فقط عندما تكون االجتماعات الشخصية ضرورية إلجراء األعمال في المنطقة وتقديم خدم زوار جميع المباني: 

  إذا تمت الموافقة على الزوار على أساس كل حالة على حدة ، فسوف يقومون بتسجيل الدخول ، ويتم أخذ درجات الحرارة الخاصة بهم وتسجيلها ممتازة. عمالء 

 .بشأن زوار المبنى المحتملين دورسيكون للموظفين  يجب تقديم الطلبات إلى مدير المدرسة.  واستخدام معقم اليدين. 

 
يوًما بعد   ١٤وفقًا لمركز السيطرة على األمراض ، يجب على جميع المسافرين الدوليين الذين يصلون إلى الواليات المتحدة البقاء في منازلهم لمدة  الموظفون المسافرون  

لحماية صحة اآلخرين ، يجب أال يذهب هؤالء  جتماعي. في المنزل ، يُتوقع منهم مراقبة صحتهم وممارسة التباعد اال نتبع هذا التوجيه.  هيكمان ميلز نحن في وصولهم. 

 .للحصول على التغييرات CDC Travel سنراقب بانتظام تحديثات يوًما.  ١٤المسافرون إلى العمل أو المدرسة لمدة 

 

 
 

 

 وخدمة التعلم عبر المدرسة االفتراضية:الحالة الحمراء التقليدية )مخاطر عالية( 
 مجموعة أدوات تناول الوجبات من قبل أولياء األمور / الوصي أو الطالب  خدمة الوجبات :

 TBD مواقع محددة
 الوجبات : 

يمكن الحصول على وجبات الطعام من مدرسة   ، ولكن ال يحضرون شخصيًا.  هيكمان ميلز لجميع الطالب المسجلين في مدارس تتوفر مجموعات وجبات - 
 منزلية مخصصة أو في مواقع أخرى مقررة.

 جانب المدرسة أو أماكن محددة  من خالل وقت التوقف يجب أن يتم طلب الوجبات مسبقًا * 
من مسببات الحساسية الرئيسية )القمح ، الحليب ، البيض ، الصويا ، الفول السوداني ، المكسرات ، األسماك ، المحار(   ٨الحساسية الغذائية لـ  التوصية بشانيتم   

 وجباتيجب أن تتم طلبات ال .  المعمول بها على أساس توافر المنتج  SOPS أو الحاالت الطبية األخرى الموثقة والتحقق من قبل أخصائي طبي من خالل
  بات مسبقًا. الخاصة للوج

 أيام / أوقات التوزيع
( وجبات في أماكن غير ٥( أو خمس )٣( أو ثالث )١ويتكون من وجبة إفطار وغداء واحدة ) قد يكون توزيع الوجبات يوميًا أو نصف أسبوعيًا أو أسبوعيًا - 

 قد تشمل مجموعات الوجبات أيًضا العشاء. محددة واأليام واألوقات المحددة. 
 )في انتظار تمديد البرنامج(  لعائالتلقدم مزارعو وزارة الزراعة األمريكية إلى صناديق  

  أوالً" ومتوفر فقط في مواقع محددة.  أخذعرض "أول من يأتي أوالً ي اإلنتاج لصناديق الشهريالتوزيع 
 الوجبات لمنع الهدر وضمان توافر الطعام الكافي.  عددللتنبؤ ب  أسبوعيًا /يوميامسبقًا  تطلبوجبات * 
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يجب على الطالب إعداد حساب ملف   لكل اإلجراءات المعمول بها.  اختصار الوقتمن خالل   الطالب يطلبها: :من الصف التحضيري الى الصف الثاني عشر
يمكن للمعلمين قيادة العملية من خالل إتاحة الوقت و / أو   تعريف فريد مرتبط بمدرستهم المنزلية ، كما تم التحقق منه من خالل نظام معلومات الطالب بالمنطقة. 

 (درسون / الطالب)الم تذكير الطالب خالل مدرسة التعلم االفتراضية. 
يمكن للوالدين / األوصياء  محددة. ال جراءات اإلالمحدد لكل   اختصار الوقتخالل من  ها:ونيطلب األهل أو االوصياء :من الصف التحضيري الى الصف الثاني عشر

 ( )ولي األمر / الوصي معلومات الطالب بالمنطقة. إعداد حساب ملف شخصي يربط جميع الطالب في األسرة معًا ، كما تم التحقق من ذلك بواسطة نظام 

 

 

 

 

 خدمة التعلم المختلطة:  -سطة( متوحالة صفراء )مخاطر 
 ل( للحصول على التفاصيالحمراء  للحالةللمتعلمين االفتراضيين )انظر مجموعة أدوات تناول الوجبات من قبل أولياء األمور / الوصي أو الطالب  خدمة الوجبات :

 للفطور في الموقع نظرة عامة 
(  )انظر عالمة التبويب "اإلفطار" للحصول على التفاصيل التوزيع.  احصل على خدمة وجبة اإلفطار في نقاط معينة  :التحضيري الى الثاني الثانوي الصفوف من 

 اإلفطار في الفصل الدراسي  :صفوف الحضانة وماقبل المدرسة
 في الموقع غداءللنظرة عامة 

 
 أو خدمة توصيل الوجبات من المقهى أو خدمة الغرف من قبل موظفي الدعم   افيترياالك في: التحضيري الى الثاني الثانوي الصفوف من  
تتيح خدمة األطعمة الباردة الحد األقصى من   الموقعأو في درجة حرارة الغرفة أثناء المرحلة األولية من تناول الطعام في وذلك للحفاظ عليها باردة لوجبات ل علبة أو  بجلب كيسقم  

تصال وتقليل انتشار  الوقت كعنصر تحكم في سالمة األغذية خالل فترات التأخير غير المتوقع في خدمة الوجبة بسبب إجراءات الخدمة الجديدة المصممة لتقليل اال
 )راجع الغداء والعشاء . اختيارات األطباق الجانبية والدخول إلى القائمة بعد التنقل الناجح لإلجراءات الجديدةيمكن إضافة العناصر الساخنة ، باإلضافة إلى   الفيروس. 

K12  ).والعديد من "المراحل" للحصول على التفاصيل ،  
 ( التفاصيلللحصول على  PreK )انظر خدمة وجبةيتم تسليم الوجبات إلى الفصل الدراسي  :صفوف الحضانة في الصفخدمة 

 لينك أو خدمة توصيل الوجبات من المقهى أو خدمة الغرف من قبل موظفي ال افيترياالك في برنامج اللينك داخل الموقع
 الوجبات لمنع الهدر وضمان توافر الطعام الكافي.  عددللتنبؤ ب  أسبوعيًا /يوميامسبقًا  تطلبوجبات * 

سيتمكن معلم   محددة. اليومية الجراءات اإللكل اختصار الوقت لجميع الطالب الحاضرين من خالل   يطلبها: معلمال :الخامسالى الصف  من الصف الحضانة
 )المعلم(  إلى جميع الطالب المعينين في الفصول الدراسية.  لطلب الوجبة الصف

يجب على الطالب إعداد حساب ملف تعريف فريد  وقت المحدد لكل اإلجراءات المعمول بها. ال ختصارا من خالل  :من الصف التحضيري الى الصف الثاني عشر
يمكن للمعلمين قيادة العملية من خالل إتاحة الوقت و / أو تذكير الطالب   مرتبط بمدرستهم المنزلية ، كما تم التحقق منه من خالل نظام معلومات الطالب بالمنطقة. 

 ()المدرسون / الطالب  .وجبة الفطور في الصفخالل 
يمكن للوالدين /   المحدد لكل إجراءات محددة.  اختصار الوقتمن خالل وقت  ها:ونيطلب األهل أو االوصياء  :من الصف التحضيري الى الصف الثاني عشر

)ولي األمر /   األوصياء إعداد حساب ملف شخصي يربط جميع الطالب في األسرة معًا ، كما تم التحقق من ذلك بواسطة نظام معلومات الطالب بالمنطقة. 
 ( الوصي

إنتاج   عدد من خالل الوقت المحدد وطريقة االتصال لمساعدة فريق خدمات التغذية في التنبؤ باحتياجات بالمطبخ يرتبط او المدرسة  الموقعالى الحضور اليومي 
 .اليوم  كلل اتالوجب

 

 

 

 

 

 : وجها لوجهخدمة التعلم من   -)خطر منخفض(  حالة الخضراءال
 ل( للحصول على التفاصيالحمراء  للحالةللمتعلمين االفتراضيين )انظر مجموعة أدوات تناول الوجبات من قبل أولياء األمور / الوصي أو الطالب  خدمة الوجبات :

 للفطور في الموقع نظرة عامة 
 ()انظر عالمة التبويب "اإلفطار" للحصول على التفاصيل التوزيع.  احصل على خدمة وجبة اإلفطار في نقاط معينة  :التحضيري الى الثاني الثانوي الصفوف من 

 اإلفطار في الفصل الدراسي  :صفوف الحضانة وماقبل المدرسة
 في الموقع غداءللنظرة عامة 

 
 أو خدمة توصيل الوجبات من المقهى أو خدمة الغرف من قبل موظفي الدعم   افيترياالك في: التحضيري الى الثاني الثانوي الصفوف من  
تتيح خدمة األطعمة الباردة الحد األقصى من   أو في درجة حرارة الغرفة أثناء المرحلة األولية من تناول الطعام في الموقعوذلك للحفاظ عليها باردة لوجبات ل علبة أو  بجلب كيسقم  

مة األغذية خالل فترات التأخير غير المتوقع في خدمة الوجبة بسبب إجراءات الخدمة الجديدة المصممة لتقليل االتصال وتقليل انتشار  الوقت كعنصر تحكم في سال
 )راجع الغداء والعشاء  .يمكن إضافة العناصر الساخنة ، باإلضافة إلى اختيارات األطباق الجانبية والدخول إلى القائمة بعد التنقل الناجح لإلجراءات الجديدة الفيروس. 

K12  ).والعديد من "المراحل" للحصول على التفاصيل ،  
 ( للحصول على التفاصيل PreK )انظر خدمة وجبةيتم تسليم الوجبات إلى الفصل الدراسي  :صفوف الحضانة في الصفخدمة 

 لينكأو خدمة توصيل الوجبات من المقهى أو خدمة الغرف من قبل موظفي ال  افيترياالك في درسةبرنامج اللينك داخل الم
 الوجبات لمنع الهدر وضمان توافر الطعام الكافي.  عددللتنبؤ ب  أسبوعيًا /يوميامسبقًا  تطلبوجبات * 

سيتمكن معلم   محددة. اليومية الجراءات اإللكل اختصار الوقت لجميع الطالب الحاضرين من خالل   يطلبها: معلمال :الخامسالى الصف  من الصف الحضانة
 )المعلم(  إلى جميع الطالب المعينين في الفصول الدراسية.  لطلب الوجبة الصف

يجب على الطالب إعداد حساب ملف تعريف فريد  وقت المحدد لكل اإلجراءات المعمول بها. ال ختصارا من خالل  :من الصف التحضيري الى الصف الثاني عشر
يمكن للمعلمين قيادة العملية من خالل إتاحة الوقت و / أو تذكير الطالب   مرتبط بمدرستهم المنزلية ، كما تم التحقق منه من خالل نظام معلومات الطالب بالمنطقة. 

 ()المدرسون / الطالب  .وجبة الفطور في الصفخالل 
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يمكن للوالدين /   المحدد لكل إجراءات محددة.  اختصار الوقتمن خالل وقت  ها:ونيطلب األهل أو االوصياء  :من الصف التحضيري الى الصف الثاني عشر
)ولي األمر /   ومات الطالب بالمنطقة. األوصياء إعداد حساب ملف شخصي يربط جميع الطالب في األسرة معًا ، كما تم التحقق من ذلك بواسطة نظام معل

 ( الوصي
إنتاج   عدد من خالل الوقت المحدد وطريقة االتصال لمساعدة فريق خدمات التغذية في التنبؤ باحتياجات بالمطبخ يرتبط او المدرسة  الموقعالى الحضور اليومي 

 اليوم   كلل اتالوجب
 
 
 

 

 

 
 

 
 يُطلب من الطالب ارتداء قناع من أجل ركوب الحافلة  ●

 االستفادة من كل مقعد وطالبين فقط لكل مقعد  ● 

 سيتبادل األشقاء المقاعد إن أمكن  ● 

 سيتم تخصيص مقعد للطالب في الحافلة ● 

 البعضبجانب للحد من مرور بعضهم  مامإلى اال  خلفمن ال نزولوإلغاء ال خلفمن األمام إلى ال نزولسيقوم الطالب بال ● 

 يجب على الطالب ممارسة التباعد االجتماعي أثناء االنتظار في محطة الحافالت  ● 

 وتعقيمها بين الطرق وبعد المدرسةسيتم تنظيف الحافالت  ● 

 المدرسة معين في القناع ال غيرسيتم إعطاء أقنعة يمكن التخلص منها للطالب  ● 

 قناعهفي الحادثة الثالثة ، سيتم االتصال بوالد / ولي األمر إذا لم يرتدي الطالب  ● 

 مكن ان أ بالتناوب في الحافلة ،  -اثنين من الطالب في مقعد واحد مقابل طالب واحد في مقعد واحد  ●  

 سيظل المقعد خلف السائق فارغًا ● 

 ، يجب على اآلباء توفير وسائل النقل الخاصة بهم إذا تمكنوا  الكورونا بسبب ● 
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 :واجتماعات التقييم IEP االجتماعات األولية / السنوية   

 سيعقد عمليا عن طريق التكبير ● 

 لقاء  
 في شكل مسودة IEPs يجب أن تكون جميع ● 

 الفريق  
 بحيث يمكن مشاركتها على الشاشة من قبل الجميع  

 
 :اختبار الطالب األفراد -تقييمات التعليم الخاص  

 SPED ردي مع عدد محدود من الموظفين في موقع المدرسة لتحديد ما إذا كان الطالب مؤهالً لخدماتمع اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة ، سيتم اختبار الطالب الف ● 

 يمكن توفير النقل إذا لزم األمر  ● 

 

 الحالة الحمراء 

 الخيار ب  الخيار أ
 :تعليم التربية الخاصة

  .IEP التعليم لكل طالب سيحصل الطالب على تعليم خاص •

 :الخاصةتعليم التربية 
التعليم من خالل برنامج التعلم  سيحصل الطالب على تعليم خاص •

  .IEP لكل الطالب هيكمان ميلز االفتراضي
 :MAP-A الطالب المؤهلين ألخذ تقييم   

 يحضر الطالب وجهاً لوجه يومين في األسبوع  •
 

  سيتم توفير وسائل النقل مع احتياطات السالمة •

 :MAP-A تقييملطالب المؤهلين ألخذ 

 يحضر الطالب وجهاً لوجه يومين في األسبوع  •
 

  سيتم توفير وسائل النقل مع احتياطات السالمة •
 :واجتماعات التقييم IEP االجتماعات األولية / السنوية

 االجتماع عن طريق برنامج زووم  سيتم عقده تقريبًا عبر •
 

برا • جميع  تكون  أن  مشروع  يجب  في  الفردي  التعليم  مج 

  الفريق بحيث يمكن مشاركتها على الشاشة من قبل جميع جنموذ

 :واجتماعات التقييم IEP االجتماعات األولية / السنوية

 االجتماع عن طريق برنامج زووم  سيتم عقده تقريبًا عبر •
 

بحيث   جيجب أن تكون جميع برامج التعليم الفردي في مشروع نموذ •

  الفريق  جميعيمكن مشاركتها على الشاشة من قبل 
  

 :اختبار الطالب األفراد -تقييمات التعليم الخاص 

مع اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة ، سيتم اختبار الطالب الفردي  •

مع عدد محدود من الموظفين في موقع المدرسة لتحديد ما إذا كان  

 SPED الطالب مؤهالً لخدمات

 يمكن توفير النقل إذا لزم األمر •

 

 :اختبار الطالب األفراد -التعليم الخاص تقييمات 

مع اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة ، سيتم اختبار الطالب الفردي   •

مع عدد محدود من الموظفين في موقع المدرسة لتحديد ما إذا كان 

 SPED الطالب مؤهالً لخدمات

 يمكن توفير النقل إذا لزم األمر •

 :األفرادالطالب  -مالحظات التعليم الخاص 
 سيقوم فريق التقييم بإجراء المالحظات عمليا  ● 

 

   
    

 :الطالب األفراد -مالحظات التعليم الخاص 
  سيقوم فريق التقييم بإجراء المالحظات عمليا  ● 
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  صفراء ال حالة ال
 حالةالستكون جميع خدمات التعليم الخاص وخدماته هي نفسها الموجودة في 

 :باستثناء الحمراء

عن طريق التعليم االفتراضي    التربية الخاصة  اتأخذ تعليمتسوف   •

 IEP لكل الطالب وجها لوجهو

 وجها لوجه او عن طريق الزوم  قد تحدث اجتماعات التعليم الخاص •
 

 

 

في   • الخاص  التعليم  التعليم  خدمات  برنامج  طالب  لكل  المدرسة 

 .الفردي

 

  

ستكون جميع خدمات التعليم الخاص وخدماته هي نفسها الموجودة في 

 :باستثناء الحمراء حالةال
  وجها لوجه او عن طريق الزوم  قد تحدث اجتماعات التعليم الخاص •

 الحالة الخضراء
 IEP لكل طالب  افتراضيا او عن بعد سيتم تنفيذ جميع تعليمات التعليم الخاص     .طالب برنامج التعليم الفرديستتم جميع خدمات التعليم الخاص في المدرسة لكل 

 :باستثناء
 MAP-A إلى القدوم إلكمال تقييمات MAP-A سوف يحتاج طالب ● 

 جميع خدمات التعليم الخاص األخرى مثل  
  .برنامج زووم عبر افتراضيا قد تعقد االجتماعات إما وجها لوجه أو  

 

  

 :لتطوير المهني لمعلمي التربية الخاصةا
  MAP-A PD التواريخ السنوية اإللزامية ● 

 - ٢٠٢٠سبتمبر  ١٤ - KCRPDC @ Union Station مع MAP-A إعادة معلمي ● 

 ك في خطة التعلم الخاصة بي ااشتر -مساًء  ٣:٣٠ –صباًحا  ٨:٣٠ 
 - ٢٠٢٠سبتمبر  ١٦ - KCRPDC @ Union Station مع MAP-A إعادة معلمي ● 

  بيك في خطة التعلم الخاصة ااشتر -مساًء  ٣:٣٠ –صباًحا  ٩:٠٠ 

 

 

 اللغة االنكليزية  خدمات

القادمون   ، فإن الطالب في A كان الخيارإذا   .B تعليمات عن بعد إذا كان الخيار ELD )اللغة االنكليزي(سيتلقى الطالب الذين تم تحديدهم وتقديمهم من خالل برنامج  

 .قد يأتي البرنامج للحصول على تعليمات وجها لوجه مع مترجم يومين في األسبوعالجدد ف

 
 :، سيتم اتباع البروتوكوالت التالية الكورونا في حالة االشتباه في وجود

 

 
 : موظفال 

 

جب ان اذا شعر الموظف بالمرض خالل العمل وطهر لديه عرض او عرضين من أعراض المرض يجب عمل له اختبار الكورونا واذا كانت النتيجة إيجابية ي •

 يذهب إلى منزله غورا وإخبار قسم الموارد البشرية بنتيجته. 

 جب على الطبيب اخبار الموظف بنتيجته  إذا اختار الموطف استخدام تأمينه الصحي عن طريق طبيبه وإجراء االختبار ي •

 .(به االتصالب حالته بالموظف وتجري تقييما للمخاطر )تتبع ممرضة المدرسةستتصل  •

ساعة قبل ظهور األعراض وحتى اليوم الذي بدأ فيه الموظف   ٤٨ستسأل وزارة الصحة الموظف عن جميع جهات االتصال الوثيقة التي كانت للموظف منذ   •

 .في إجراءات العزل
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 .سيوجهون الفرد وأي شخص آخر إلى خطر محتمل لإلصابة بما يجب فعله •

  سيتصل المدير / المشرف بمشرفه المباشر. .االتصال بمشرفه / مديره المباشر ذا تم إخبار الموظف بالعزل الذاتي ، فيجب عليهإ •

 .سيتصل المشرف الرئيسي / المباشر بفريق القيادة التنفيذية •

 فريق القيادة التنفيذية بالتالي سيتبع بروتوكول الكوفيد من خالل :  •
 o  النظر في المدة المناسبة إلغالق الفصل / المبنى المحتمل 

 o تأتي منس، والعائالت )ووسائل اإلعالم ، إذا لزم األمر(  ميلهيكمان  ةاالتصال الرسمي لمجلس التعليم ، إدار PIO. 
 o أو أسرة الطالب  لمبنى أو مشرف الموظف مع الموظفسيتابع مدير ا. 

 

 

 الطالب 

 
ستشجع الممرضة الوالدين على االتصال بمقدم   الستالم الطالب في حالة مرض طفلهم.  يجب أن يكون لدى اآلباء خطة )خطط(   ستتصل ممرضة المدرسة بوالده.   ● 

 .الرعاية الصحية الخاص بهم
 .ستقوم الممرضة بإخطار الممرضة الرئيسية ومناقشة الخطوات التالية ● 

 :سيقوم مقدم الرعاية الصحية بما يلي ● 

o الكورونا  تحديد ما إذا كانت هناك حاجة الختبار 
 o ابق في المنزل حتى يتم تلقي نتائج االختبار السلبية -لالختبار  ترتيب موعد 

 o  اتصل بالوالد مع نتائج االختبار 
 

 :ستقوم وزارة الصحة بما يلي ● 

 
  o ( االتصال بالوالد وإجراء تقييم للمخاطر )تتبع االتصال 
 o قبل أن تبدأ األعراض ساعة ٤٨ها الطالب خالل اأجرسأل الوالدين عن جهات االتصال الوثيقة التي ربما يكون قد ت. 
 o توجيه الوالدين فيما يتعلق بعزل الطالب واألشخاص اآلخرين المعرضين لخطر اإلصابة بالعدوى 

 
 .من مقدم الرعاية الصحية أو قسم الصحة ة بخصوص توجيهات العزل الذاتيعلى الوالدين االتصال بالمدرس ● 

 .من مقدم الرعاية الصحية للعودة إلى المدرسة إذنلى الحصول على قد تكون هناك حاجة إ ● 

 

 

 
 

 
تغطي  اإللكتروني قائمة بالموارد المتاحة.    دارسستجد على موقع الم إذا كنت بحاجة إليها.   مدارس هيكمان ميلزهناك مساعدة في   هذا وقت صعب للعديد من العائالت.  

اعدة العنف المنزلي ، وأكثر من ذلك هذه القائمة المساعدة في اإليجار / المنفعة ، والصحة العقلية والبدنية ، ومستلزمات النظافة ، والترجمة ، والمساعدة الغذائية ، ومس

 .للحصول على القائمة الكاملة للمواردhickmanmills.org/returntolearn  قم بزيارة بكثير. 
  Justiceلتقديم خدمات قانونية مجانية لعائالت المنطقة من خالل برنامج برنامج المساعدة القانونية و برنامج اللينك  شراكة مع  هيكمان ميلز باإلضافة إلى ذلك ، لدى 
  in Schools. بزيارة صفحة ويب العدالة في المدارس للحصول على معلومات إضافيةقم 

 

 

 

 

http://hickmanmills.org/returntolearn
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